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ΞΝΚΛΖΚΑ 

Σηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ, αληί ηνπ πιήξνπο ηίηινπ, ην 
«Anatolia Elementary School», ζα αλαθέξεηαη θαηά πεξίπησζε σο «AES» ή 
«Σρνιείν». Δπίζεο, ππφ ηνλ γεληθφ φξν «καζεηέο» ζα ελλννχληαη νη 

καζεηέο θαη καζήηξηεο, ππφ ηνλ γεληθφ φξν  «εθπαηδεπηηθφο»  ζα 
ελλννχληαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο, ππφ ηνλ γεληθφ φξν «δηεπζπληέο» ζα 

ελλννχληαη νη δηεπζπληέο θαη δηεπζχληξηεο, ππφ ηνλ γεληθφ φξν 
«ππνδηεπζπληέο» ζα ελλννχληαη νη ππνδηεπζπληέο θαη ππνδηεπζχληξηεο ηνπ 
Σρνιείνπ θαη ππφ ηνλ γεληθφ φξν «γνλείο» ζα ελλννχληαη νη θπζηθνί γνλείο 

ησλ καζεηψλ ή εθείλνη πνπ κε λφκηκν θαη κε ακθηζβεηνχκελν ηξφπν 
αζθνχλ ηελ θεδεκνλία ηνπο. Αληί ηνπ πιήξνπο ηίηινπ, ην «Υπνπξγείν 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ» ζα αλαθέξεηαη σο «Υπνπξγείν 
Παηδείαο». 

Σηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ, αληί ηνπ φξνπ «Δζσηεξηθφο 

Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο» ζα αλαθέξεηαη ν φξνο «Σρνιηθφο Καλνληζκφο» ή 
«Καλνληζκφο». 
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ΠΛΡΝΚΖ ΗΠΡΝΟΗΑ ΡΝ ANATOΙΗΑ 

Τν Κνιιέγην Αλαηφιηα ή Anatolia College ηδξχζεθε ην 1886 απφ 
Ακεξηθαλνχο ηεξαπνζηφινπο θαη ιεηηνχξγεζε αξρηθά ζηε Μεξδηθνχληα ηεο 
Αλαηνιίαο (Μ. Αζίαο), απφ φπνπ έιαβε θαη ηελ επσλπκία «Αλαηφιηα». Η 

νλνκαζία Αλαηφιηα, επηπιένλ, είλαη ραξαθηεξηζηηθή θαη ηνπ πλεχκαηνο 
αηζηνδνμίαο ησλ ηδξπηψλ ηνπ θαη ηεο πίζηεο πνπ είραλ φηη θαη ζηνπο πην 

δχζθνινπο θαηξνχο κπνξεί θαλείο λα ειπίδεη ζε κηα λέα «αλαηνιή», κηα λέα 
αξρή. 

Μεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ην 

Αλαηφιηα αλαγθάζηεθε λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθεί  θαη 
επαλαιεηηνχξγεζε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1924, κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο 

ηφηε ειιεληθήο θπβέξλεζεο. Απφ ην 1934 ιεηηνπξγεί ζηηο ζεκεξηλέο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηελ Ππιαία.  

Σηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηνπ Κνιιεγίνπ Αλαηφιηα κε ηζηνξία θαη 
παξάδνζε πνπ μεπεξλά ηα 130 ρξφληα αλήθνπλ: ην ACT (American College 
of Thessaloniki), ην νπνίν πξνζθέξεη πηπρία Bachelor’s θαη Master’s ζε 

δηάθνξα πεδία, ην Anatolia High School, πνπ απνηειείηαη απφ ην Γπκλάζην, 
ην Δληαίν Λχθεην θαη ην ηκήκα Γηεζλνχο Απνιπηεξίνπ (IBDP – International 

Baccalaureate Diploma Programme) θαζψο θαη ην Anatolia Elementary 
School (Νεπηαγσγείν θαη Γεκνηηθφ Σρνιείν) πνπ είλαη ην λεφηεξν κέινο ηεο 
θνηλφηεηαο ηνπ Κνιιεγίνπ.  Ταπηφρξνλα ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην 

Johns Hopkins ησλ ΗΠΑ θαη κε ηδξπηηθή δσξεά ηνπ Ιδξχκαηνο Σηαχξνο 
Νηάξρνο ζην Κνιιέγην ιεηηνπξγεί απφ ην 2014 ην Κέληξν γηα Φαξηζκαηηθά – 

Ταιαληνχρα παηδηά, CTY Greece. 

Τν Κνιιέγην Αλαηφιηα επνπηεχεηαη απφ έλα ζψκα Δθφξσλ, πνπ 
ζπγθξνηείηαη απφ δηαθεθξηκέλνπο Ακεξηθαλνχο θαη Έιιελεο, κε έδξα ηε 

Βνζηψλε ηεο Μαζαρνπζέηεο, νη νπνίνη πξνζθέξνπλ εζεινληηθά ηελ εζηθή 
θαη πιηθή ππνζηήξημή ηνπο ζηελ πξναγσγή ηεο απνζηνιήο θαη ησλ ζθνπψλ 

ηνπ Κνιιεγίνπ. Ο Πξφεδξνο  ηνπ Κνιιεγίνπ δηνξίδεηαη απφ ην ζψκα ησλ 
Δθφξσλ, σο εθπξφζσπνο απηψλ, αζθεί ηε δηνίθεζε ζην πιαίζην ηεο 
ειιεληθήο λνκνζεζίαο, εθπξνζσπεί ην Σρνιείν ζηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο θαη 

έρεη ηε γεληθή επζχλε γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηνπ. Σην έξγν ηνπ 
ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηνπο Αληηπξνέδξνπο θαζψο θαη απφ ηνπο Γηεπζπληέο 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

 

ΠΣΝΙΗΘΔΠ ΚΝΛΑΓΔΠ ΡΝ AES 

Τν AES απνηειεί ηε κνλάδα ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Κνιιεγίνπ 
Αλαηφιηα. Απνηειείηαη απφ ην Νεπηαγσγείν, ην 1ν Γεκνηηθφ Σρνιείν θαη ην 

2ν Γεκνηηθφ Σρνιείν. 

Ο παξψλ θαλνληζκφο ηζρχεη θαη γηα ηηο ηξεηο απηέο ζρνιηθέο κνλάδεο. Η 

Γηεχζπλζε, πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνλ/ηνπο 
Υπνδηεπζπληέο, ε Πξντζηακέλε ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ε/ν Υπεχζπλε/νο ηνπ 
αγγιηθνχ πξνγξάκκαηνο, ν Σχιινγνο Γηδαζθφλησλ θαη νη Γξακκαηείεο 

ζπγθξνηνχλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Σρνιείνπ.  

Τν AES βξίζθεηαη  ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα 

ηνπ Αλαηφιηα, αμηνπνηψληαο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο φινπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο.
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OΟΑΚΑ - ΑΞΝΠΡΝΙΖ - ΦΗΙΝΠΝΦΗΑ   

Τν AES αθνινπζψληαο ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηνπ Αλαηφιηα, έρεη σο ζηφρν 

ηελ πλεπκαηηθή, ςπρηθή θαη ζσκαηηθή αλάπηπμε θάζε παηδηνχ μερσξηζηά κε 
ηξφπν βησκαηηθφ, ζε έλα παηδνθεληξηθφ πεξηβάιινλ. Δπηδηψθεη λα 

εκπλεχζεη ηελ αγάπε γηα κάζεζε, ηελ απνδνρή θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηε 
δηαθνξεηηθφηεηα. Η αηνκηθή ηδηνζπγθξαζία, ε ελζπλαίζζεζε, ε θξηηηθή 
ζθέςε θαη ν εξεπλεηηθφο ηξφπνο απνηεινχλ έλλνηεο ζπλπθαζκέλεο κε ηε 

θηινζνθία ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Βαζηθέο αμίεο  ζηηο νπνίεο είκαζηε πξνζεισκέλνη: 

 Δπηζπκία γηα κάζεζε  

 
 Καιιηέξγεηα πξνζσπηθφηεηαο 

 
 Απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

 

 Σεβαζκφο θαη ππεπζπλφηεηα    
 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ: 

 ...θαιιηεξγνχκε ηελ επηζπκία γηα κάζεζε ζηνρεχνληαο ζηελ 
νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ζε έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 
ελζαξξπληηθφ θαη αζθαιέο, φπνπ θάζε παηδί αηζζάλεηαη πεξήθαλν 

γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά ζηε κάζεζή ηνπ, θαη  
θαηαθηά ηε γλψζε κε παηγληψδε ηξφπν. 

 ...ελζαξξχλνπκε θάζε παηδί λα θηάζεη ζην χςηζην δπλακηθφ ησλ 
δπλαηνηήησλ ηνπ αλαγλσξίδνληαο ηε κνλαδηθφηεηά ηνπ. 

 ...αλαγλσξίδνπκε  κε ζεβαζκφ ηα δηαθνξεηηθά  πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη  ηηο πνηθίιεο εκπεηξίεο πνπ δηαζέηνπλ ηα κέιε 
κηαο θνηλφηεηαο , ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε. 

 ...πξνάγνπκε  ηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηελ ελζπλαίζζεζε 
ιεηηνπξγψληαο  απνηειεζκαηηθά ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν. 
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ΒΑΠΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΘΑΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ 

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

 
Ο «Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο» απνηειεί ηε βάζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Η απνδνρή ηνπ 
εθ κέξνπο φισλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξαγκαηηθή ζπιινγηθή δσή κε 
ζηφρν ηελ απνζηνιή ηνπ Σρνιείνπ. 

 
Δίλαη ζχκθσλνο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηηο εγθπθιίνπο θαη νδεγίεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ, ηηο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. 
Παξάιιεια, φκσο, αλαδεηθλχεη ην πιαίζην ησλ αξρψλ θαη ησλ αμηψλ πνπ 
πξεζβεχεη ην Σρνιείν  καο.  

 
Με ηνλ ηξφπν απηφλ δεκηνπξγνχκε έλα "πεηζαξρεκέλν" αιιά ηαπηφρξνλα 

ειεχζεξν πεξηβάιινλ, φπνπ νηθνδνκείηαη ν απηνζεβαζκφο θαη ε 
απηνεθηίκεζε. Τν πεξηβάιινλ απηφ νδεγεί ζηνλ ζεβαζκφ θαη ζηελ εθηίκεζε 
ησλ άιισλ θαη επηηπγράλεηαη ν απηνέιεγρνο θαη ε απηνγλσζία, 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ σξίκαλζε κηαο 
πξνζσπηθφηεηαο. 

 
Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο έρεη αλνηρηφ ραξαθηήξα θαη κπνξεί 
λα ηξνπνπνηείηαη θαη λα αλαζεσξείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηξέρνπζεο 

ζπλζήθεο. 
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ΔΓΓΟΑΦΔΠ ΚΑΘΖΡΥΛ 

Γιαδικαζία Δγγραθών μαθηηών 

Η εθπαηδεπηηθή θηινζνθία θαη ε θηιειεχζεξε παξάδνζε ηνπ Κνιιεγίνπ 
Αλαηφιηα θαζηζηνχλ ην Anatolia Elementary School έλα ζρνιείν φπνπ 

δηθαίσκα θνίηεζεο έρνπλ φινη νη καζεηέο αλεμαξηήησο θπιήο, ζξεζθείαο, 
εζληθφηεηαο ή άιισλ ηδηαηηεξνηήησλ. 
 

Δγγπαθέρ Νηπίυν και Μαθηηών ζηην Α’ ηάξη ηος Γημοηικού 
Σσολείος 

Σην Νεπηαγσγείν ιεηηνπξγνχλ  ηκήκαηα πξνλεπίσλ θαη λεπίσλ θαη 
εγγξάθνληαη νη καζεηέο πνπ έρνπλ γελλεζεί ην πξνβιεπφκελν απφ ηνλ 

λφκν εκεξνινγηαθφ έηνο. 

Οκνίσο, ζηελ πξψηε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ δπλαηφηεηα εγγξαθήο 
έρνπλ φζνη καζεηέο έρνπλ γελλεζεί ην πξνβιεπφκελν απφ ηνλ λφκν 

εκεξνινγηαθφ έηνο. 

Γηα ηελ εγγξαθή ησλ λέσλ καζεηψλ: 

 Πξαγκαηνπνηείηαη ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο 
βαζκίδαο, θαηά ηελ νπνία ελεκεξψλνληαη γηα ην πξφγξακκά ηεο θαη 
γεληθφηεξα γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Οη γνλείο ζπκπιεξψλνπλ ζηε γξακκαηεία ηεο βαζκίδαο φπνπ ζα 
θνηηήζεη ν καζεηήο ηε δήισζε ελδηαθέξνληνο. 

 Ο ππνςήθηνο καζεηήο ζπκκεηέρεη ζε πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε 
γλσξηκίαο. 

 Η εγγξαθή νξηζηηθνπνηείηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο 

εγγξαθήο θαη ηελ θαηάζεζε ηεο νξηζκέλεο πξνθαηαβνιήο ηνπ πνζνχ 
ησλ δηδάθηξσλ. 

 

Καηανομή Νηπίυν ανά ημήμα 

Τα ηκήκαηα δηακνξθψλνληαη κε θξηηήξην ην θχιν, έηζη ψζηε λα ππάξρεη 

κηα ηζνκεξήο αλαινγία αγνξηψλ-θνξηηζηψλ αλά ηκήκα. Σηα δίδπκα 
αδειθάθηα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνχ  ηκήκαηνο. 
Λακβάλνπκε ππφςε ηελ επηζπκία ησλ γνλέσλ λα ζπλππάξρεη ην παηδί ηνπο 

κε θίιν ή θίινπο, κε ηελ πξνυπφζεζε λα κελ ππεξβαίλνπλ ηα ηξία παηδηά. 
Ο αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζε θάζε ηκήκα ζπκθσλεί κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Καηανομή μαθηηών Α΄ Τάξηρ   

Τα λήπηα πνπ απνθνηηνχλ απφ ην Νεπηαγσγείν καο θαζψο θαη ηα λήπηα πνπ 
πξνέξρνληαη απφ άιια Νεπηαγσγεία ρσξίδνληαη θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά ζε 

αγφξηα θαη θνξίηζηα. Σηε ζπλέρεηα, αλαινγηθά κε θξηηήξην ην θχιν θαη κε 
αιθαβεηηθή ζεηξά, ζπγθξνηνχλ ηα ηξία ηκήκαηα ηεο Α’ Τάμεο.  Ο αξηζκφο 

ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζε θάζε ηκήκα ζπκθσλεί κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ 

άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

Τα δίδπκα αδειθάθηα, φπσο θαη ζην Νεπηαγσγείν, έρνπλ ηελ επηινγή ηνπ ίδηνπ ή 

ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηκήκαηνο. 
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Δγγπαθέρ ζηιρ ενδιάμεζερ ηάξειρ ηος AES-Δπανεγγπαθέρ 

Σε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ θελέο ζέζεηο ζε ελδηάκεζεο ηάμεηο, ην Σρνιείν 

δέρεηαη αηηήζεηο καζεηψλ γηα εγγξαθή απφ άιια ζρνιεία. 

Οη γνλείο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ έγθαηξε εγγξαθή ησλ παηδηψλ ηνπο θαη 
αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία φπσο απηή πεξηγξάθεηαη γηα ηα Νήπηα θαη ηελ Α΄ 

Τάμε ηνπ δεκνηηθνχ. 

 

 

ποηροθίες  

Βαζηθή αξρή ηεο απνζηνιήο ηνπ ζρνιείνπ, ζε ζχκπιεπζε κε ηε θηινζνθία 

θαη ηηο αμίεο ηνπ Κνιιεγίνπ Αλαηφιηα, είλαη λα εληζρχζεη ηνπο ζηφρνπο ησλ 

καζεηψλ θαη λα αλαγάγεη ηελ εθπαίδεπζε ζε κηα δχλακε πνπ δηακνξθψλεη 

αλζξψπνπο απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ηάμεηο.  

Τν ζρνιείν, αθνινπζψληαο ηελ εθπαηδεπηηθή απηή παξάδνζε ρνξεγεί έλαλ 

αξηζκφ ππνηξνθηψλ, κε θξηηήξην ηε ζρνιηθή εηνηκφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, πνπ θαιχπηνπλ ην χςνο ησλ 

δηδάθηξσλ γηα ηα 6 ρξφληα θνίηεζεο ζην δεκνηηθφ. 

Η ηειηθή επηινγή γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Υπνηξνθηψλ ηνπ Σρνιείνπ. Η Δπηηξνπή εμεηάδεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη κε ηελ αίηεζε  ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, 

πξαγκαηνπνηεί ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ θαη επίζθεςε ζην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ  ησλ επηθξαηέζηεξσλ ζπλεθηηκψληαο φια ηα δεδνκέλα. 
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Νικονομικές ποτρεώζεις 

Τν AES σο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο αμηνπνηεί ηα δίδαθηξα σο ηελ 
θχξηα πεγή εζφδσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ 
ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, ησλ δαπαλψλ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ εθηεηακέλσλ 

εγθαηαζηάζεψλ ηνπ θαη ηνπ θφζηνπο ησλ εμσδηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
ηνπ, ελψ παξάιιεια δσξεέο πνπ ιακβάλεη ν νξγαληζκφο βνεζνχλ ζηελ 

θάιπςε ππνηξνθηψλ θαη αλαγθψλ ησλ πιηθνηερληθψλ ηνπ ππνδνκψλ. 
Δηεζίσο δηελεξγείηαη νηθνλνκηθφο θαη δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο απφ Γηεζλή 
Διεγθηηθφ Οίθν γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.   

Βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ ε θαηαβνιή ησλ δηδάθηξσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

ηξεηο δφζεηο. Η πξψηε, πνπ ζεσξείηαη θαη εγγχεζε γηα ηελ θξάηεζε ζέζεο, 

θαηαβάιιεηαη άκεζα κε ηελ αίηεζε εγγξαθήο θαη ζχκθσλα κε ηελ 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα θάζε αθαδεκατθφ έηνο απφ ην Σρνιείν θαη  δελ 

επηζηξέθεηαη, πιελ εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ νη νπνίεο θξίλνληαη απφ ηε 

Γηνίθεζε ηνπ Σρνιείνπ. Τν ππφινηπν πνζφ ησλ δηδάθηξσλ θαηαβάιιεηαη σο 

εμήο: 

 Πξψην δεθαπελζήκεξν Σεπηεκβξίνπ:  πνζφ  €2.500 
 Πξψην δεθαπελζήκεξν Ιαλνπαξίνπ:  εμφθιεζε ππνινίπνπ, βάζεη ηνπ 

ηζρχνληα ηηκνθαηαιφγνπ.  

Γηα εηδηθνχο δηαθαλνληζκνχο νη γνλείο πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζην Τκήκα 

Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ. 

Ο γνλέαο / θεδεκφλαο ξεηά δεζκεχεηαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ δηδάθηξσλ 
ζηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ ηίζεληαη απφ ηελ πνιηηηθή δηδάθηξσλ ηνπ ζρνιείνπ 

θαη πάληνηε έσο ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο.  

Σε πεξίπησζε απνρψξεζεο καζεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ν 

γνλέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εμνθιήζεη νιφθιεξν ην πνζφ ησλ εηεζίσλ 
δηδάθηξσλ. Σε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο ζνβαξήο αζζέλεηαο ηνπ καζεηή ή 
αιιαγήο ηφπνπ θαηνηθίαο, ε Γηνίθεζε ηνπ «Αλαηφιηα» εμεηάδεη ην δήηεκα 

θαη είλαη δπλαηφ λα επηζηξέςεη ην αλάινγν πνζφ. 

 

Σε θάζε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ησλ δηδάθηξσλ, ην Σρνιείν 
επηθπιάζζεηαη γηα θάζε λφκηκν δηθαίσκά ηνπ. 
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ΠΣΝΙΗΘΖ ΕΥΖ  

Δκπαιδεσηικοί και Ξαιδαγφγικό Έργο 

Ο Γηεπζπληήο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο Σρνιηθήο Κνηλφηεηαο. Δίλαη ν 
δηνηθεηηθφο αιιά θαη εθπαηδεπηηθφο ππεχζπλνο ζηνλ ρψξν απηφ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 Γηακνξθψλεη θαη αλαδεηθλχεη ην φξακα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 
ζηεξίδνληαο θαη δηακνξθψλνληαο ζπιινγηθνχο ζηφρνπο. 

 Αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή θαη κέληνξα, γηα ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο,  γηα ηνπο νπνίνπο νθείιεη λα 

απνηειεί παηδαγσγηθφ πξφηππν, λα ζπληνλίδεη ην έξγν ηνπο θαη λα 
ζπλεξγάδεηαη ζε ηζφηηκε βάζε καδί ηνπο. 

 Γηαζθαιίδεη ηε ζπλνρή θαη θαιή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ 
Σπιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαη αμηνπνηεί δεκηνπξγηθά ηηο δπλαηφηεηεο 

θαη θιίζεηο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο, θαζψο θαη κε ηηο 
καζεηηθέο θνηλφηεηεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο, κέζα ζε 
θιίκα θαηαλφεζεο θαη ππεπζπλφηεηαο.  

Ο εθπαηδεπηηθφο ηνπ ζρνιείνπ καο έρεη έλαλ ζχλζεην ξφιν, θαζαξά 

ζπληνληζηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ. Δίλαη θαηλνηφκνο, επξεκαηηθφο θαη 

ελζνπζηψδεο.   

Παξέρεη  ίζεο  επθαηξίεο  πέξα  απφ  θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, ηαμηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο. Γεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ ςπρνινγηθά αζθαιέο θαη 

επράξηζην, εληζρχνληαο ηελ απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ ηνπ.  

Κχξην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ καο είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ε 

δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ. Σπγθεθξηκέλα : 

 Φξνληίδνπλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ  
ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ ηνπο θαη ησλ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθψλ 
ηνπο δεμηνηήησλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ηε δσή 

θαη λα εληαρζνχλ νκαιά ζηελ θνηλσλία. 

  Μεξηκλνχλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ επηηεξψληαο ηα  θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζην ζρνιείν θαη ζηηο πνηθίιεο 
δξαζηεξηφηεηεο, ελδνζρνιηθέο θαη εμσζρνιηθέο, πνπ νξγαλψλνληαη 

απφ ην ζρνιείν. 

Τα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη ζρέζεηο ηνπο κε 
ηα ππφινηπα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεξαξρίαο 
πεξηγξάθνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία θαη νθείινπλ 

φινη νη εθπαηδεπηηθνί λα ηεξνχλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζην ίδην ηκήκα  θαη εθείλνη πνπ δηδάζθνπλ 

ζηα ηκήκαηα ηεο ίδηαο ηάμεο έρνπλ έλαλ θνηλφ ρψξν επζχλεο. Σπδεηνχλ 
κεηαμχ ηνπο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ κέζα ζηελ ηάμε, 
πξνβιεκαηίδνληαη θαη επηιέγνπλ θνηλνχο ηξφπνπο θαη ζπλεξγαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε απνηέιεζκα ε δηάρπζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο λα 
εκπινπηίδεη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.  
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Με ζηφρν, ινηπφλ, ηελ εχξπζκε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ ηάμεσλ, 

νη εθπαηδεπηηθνί είλαη νξγαλσκέλνη ζε «ηκήκαηα», νη «ζπληνληζηέο» ησλ 
νπνίσλ θξνληίδνπλ γηα ηνλ ζπλεξγαηηθφ ζρεδηαζκφ θάζε ηάμεο. Η 

"νξηδφληηα" ινηπφλ ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ρξήζηκε θαη 
θαζνξηζηηθή. Ταπηφρξνλα, ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη "θαηαθφξπθα", 
θαζψο απηή ε ζπλεξγαζία θαζίζηαηαη νπζηαζηηθή εμππεξεηψληαο ηελ 

νκαιή κεηάβαζε ησλ καζεηψλ απφ ηε κία ηάμε ζηελ άιιε θαη ηελ 
αληηκεηψπηζε θάζε καζήκαηνο εληαία, κε ζπλνρή θαη ζπλέρεηα. 

 

Γιδακηικό Έηος και Ξρόγραμμα Καθημάηφν  

Η δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ αξρίδεη ζηηο 11 Σεπηεκβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 15 
Ινπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

Καηά ηελ πξψηε εκέξα έλαξμεο ησλ καζεκάησλ ηειείηαη αγηαζκφο θαη 
δίλνληαη νδεγίεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ θαη ζηε ιεηηνπξγία ελ γέλεη ηνπ Σρνιείνπ. Απφ 
ηελ επφκελε εκέξα  εθαξκφδεηαη ην πξνβιεπφκελν δηδαθηηθφ σξάξην θαη ην 
εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα ηφζν ζην Γεκνηηθφ φζν θαη ζην 

Νεπηαγσγείν.  

Τελ ηειεπηαία εκέξα ησλ καζεκάησλ ρνξεγνχληαη νη Τίηινη Πξνφδνπ θαη 

απνζηέιινληαη νη Τίηινη Σπνπδψλ ησλ καζεηψλ ηεο Ση΄ ηάμεο γηα ηελ 
εγγξαθή ηνπο ζηα Γπκλάζηα. 

Παξαηίζεληαη νη δηαθνπέο, νη αξγίεο θαη νη ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο, φπσο 

νξίδνληαη απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο.  Τα ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο δελ ιεηηνπξγνχλ: 

 

 Τα Σάββαηα θαη ηηο Κπξηαθέο 

 Τελ 28ε Οθησβξίνπ (εζληθή ενξηή) 

 Τελ 17ε Ννεκβξίνπ 

 Απφ 24 Γεθεκβξίνπ κέρξη θαη 7 Ιαλνπαξίνπ (δηαθνπέο Φξηζηνπγέλλσλ) 

 Τελ 30ή Ιαλνπαξίνπ, ενξηή ησλ Τξηψλ Ιεξαξρψλ. 

 Τελ Καζαξή Γεπηέξα 

 Τελ 25 Μαξηίνπ (εζληθή ενξηή) 

 Απφ ηε Μ. Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή ηεο Γηαθαηλεζίκνπ 
(δηαθνπέο Πάζρα) 

 Τελ 1ε Μαΐνπ 

 Τελ ενξηή ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο 

 Απφ 22 Ινπλίνπ κέρξη 31 Απγνχζηνπ (ζεξηλέο δηαθνπέο) 

 Τελ εκέξα ηεο ενξηήο ηνπ Πνιηνχρνπ ηεο έδξαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 
ηνπηθήο εζληθήο ενξηήο 

Τα καζήκαηα ελδέρεηαη λα δηαθνπνχλ κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο 
ή άιισλ αξκφδησλ επ’ απηψλ θξαηηθψλ θνξέσλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

έθηαθησλ αλαγθψλ θαη απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ θαη γεγνλφησλ. 

Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα έθηαθηε δηαθνπή ησλ καζεκάησλ ζε 
εηδηθέο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ 

Σρνιείνπ. 
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Ξρόγραμμα Καθημάηφν 

Οη καζεηέο ηνπ AES δηδάζθνληαη θαζεκεξηλά ηα καζήκαηα ηνπ  αλαιπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο. 

 
 Τν Σρνιείν, κεηά απφ άδεηα παξέθθιηζεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, 

πξνζθέξεη έλα πξφγξακκα πξφζζεησλ σξψλ Αγγιηθήο Γιψζζαο κε 
νιηγνκειή ηκήκαηα. Η Αγγιηθή Γιψζζα, σο ππνρξεσηηθή δεχηεξε 
γιψζζα, δηδάζθεηαη ζε φια ηα ηκήκαηα θαζεκεξηλά θαη εηζάγεηαη 

απφ ην Νεπηαγσγείν. 
 

  Οη καζεηέο ηεο Γ’, Δ’ θαη ΣΤ’ ηάμεο δηδάζθνληαη κία δεχηεξε μέλε 
γιψζζα.  Η επηινγή ηεο γιψζζαο γίλεηαη κεηά απφ ζρεηηθή 
ελεκέξσζε απφ ην ζρνιείν ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

 Μαζήκαηα εηδηθνηήησλ, φπσο νη Δηθαζηηθέο Τέρλεο, ην Θεαηξηθφ 
Παηρλίδη, ε Μνπζηθή Αγσγή,  νη Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη ε Φπζηθή Αγσγή ζπκπιεξψλνπλ ην 
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ AES.  

 Σηνλ εηήζην εθπαηδεπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ζρνιείνπ 
εληάζζνληαη θαη νη φκηινη δξαζηεξηνηήησλ. Απηφ ην πξφγξακκα  

δξαζηεξηνηήησλ, σο πξνέθηαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, δίλεη 
ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνχλ κε κηα κεγάιε γθάκα 
αζιεηηθψλ, επηζηεκνληθψλ θαη θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

απνθηψληαο ζεκαληηθά νθέιε. 

 

Ξαρακολούθηζη Καθημάηφν 

Με ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο αλαθνηλψλεηαη ζηνπο γνλείο θαη ηνπο 

καζεηέο ε αθξηβήο ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ καζεκάησλ, ε νπνία 
θαζνξίδεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θάζε ζρνιηθήο 

κνλάδαο. Σε πεξηπηψζεηο ηξνπνπνίεζεο ηνπ σξαξίνπ θαη ηνπ ζρνιηθνχ 
πξνγξάκκαηνο φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ αξγηψλ, νη αιιαγέο γίλνληαη 
γλσζηέο ζηνπο γνλείο εγγξάθσο απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ Σρνιείνπ. 

Οη καζεηέο νθείινπλ λα ζέβνληαη θαη λα ηεξνχλ ην σξάξην ηνπ 
θαζεκεξηλνχ πξνγξάκκαηνο.  

Η πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ ζην Σρνιείν γίλεηαη κε ηα ζρνιηθά ιεσθνξεία 
ιίγε ψξα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ. Οη γνλείο, νη νπνίνη κεηαθέξνπλ 

νη ίδηνη ηα παηδηά ηνπο ζηνλ ρψξν ηνπ Σρνιείνπ, νθείινπλ λα είλαη ζπλεπείο 
σο πξνο ηελ ψξα πξνζέιεπζεο θαη αλαρψξεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο γηα ηελ 
θαιχηεξε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ  θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ Σρνιείνπ. 

Η θαζεκεξηλή πξσηλή πξνζέιεπζε ζην ζρνιείν πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνπο 
καζεηέο λα εηζέξρνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη λα κεηαβαίλνπλ ζηηο 

αίζνπζέο ηνπο.  

Με ηε ιήμε ηεο δηδαθηηθήο ψξαο, ν εθπαηδεπηηθφο παξαδίδεη ηνπο καζεηέο 

ηνπ ηκήκαηφο ηνπ ζηνλ/ζηελ επφκελν/ε ζπλάδειθν. Όηαλ αθνινπζεί 
δηάιεηκκα, θξνληίδεη γηα ηελ νκαιή απνρψξεζε ησλ καζεηψλ θαη εμέξρεηαη 

απφ ηελ αίζνπζα ζπλνδεχνληαο ηνπο καζεηέο ηνπ. 
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Πεπίπηυζη Αζθένειαρ 

Οη γνλείο νθείινπλ λα αλαθέξνπλ ζην Σρνιείν ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο 

ή ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ καζεηή πνπ ελδέρεηαη λα απαηηνχλ εηδηθή κεηαρείξηζε 

ή παξαθνινχζεζε ηαηξηθήο θξνληίδαο. 

Σε πεξίπησζε κεηαδνηηθήο αζζέλεηαο, θαη κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία φισλ 
ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, νη γνλείο έρνπλ ππνρξέσζε λα 

ελεκεξψζνπλ ην ζρνιείν θαη λα επηβεβαηψζνπλ ηελ αλάξξσζε ηνπ παηδηνχ 
ηνπο,  κε ηαηξηθή βεβαίσζε. 

 

Πσμμεηοτή ζηο μάθημα ηης Φσζικής Αγφγής 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, νη γνλείο 
νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο  ην Αηνκηθφ 

Γειηίν Υγείαο Μαζεηή (Α.Γ.Υ.Μ.) σο ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ 
παξαθνινχζεζεο ηεο πγείαο ησλ καζεηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 
αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν απνηειεί θαη απαξαίηεην 

δηθαηνινγεηηθφ εγγξαθήο ζην λεπηαγσγείν θαη ζηελ Α' ηάμε.  
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Πτολικές Δπιζκέυεις 

Καζψο ε εκπεηξία ζπληζηά ηε βάζε απφθηεζεο ηεο γλψζεο θαη ην Σρνιείν 
αλνίγεηαη ζηε δσή θαη ζηελ θνηλσλία,  ηκήκα  ηεο ζρνιηθήο δσήο 

απνηεινχλ νη δηδαθηηθέο επηζθέςεηο, ε ζπκκεηνρή ζε  δξαζηεξηφηεηεο, 
εθδειψζεηο θαη εθδξνκέο.  

Ο ραξαθηήξαο απηψλ ησλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ είλαη 
παηδαγσγηθφο, εθπαηδεπηηθφο, θνηλσληθνπνηεηηθφο θαη ςπραγσγηθφο θαη 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο θαηάιιεινπ θιίκαηνο πνπ ζα δηεπθνιχλεη 
ηε κάζεζε θαη ζα πξνάγεη ηελ ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή φισλ ησλ 

κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

Έηζη, ε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί πεγή πνιιαπιήο 

πιεξνθφξεζεο θαη εθπαίδεπζεο εληφο θαη εθηφο ησλ θπζηθψλ ζπλφξσλ ηνπ 
ζρνιείνπ. Σην πιαίζην απηφ πξαγκαηνπνηνχληαη επηζθέςεηο θαη εθδειψζεηο 

νκάδσλ ή κεκνλσκέλσλ θαιιηηερλψλ απφ ηνλ ρψξν ηεο κνπζηθήο, ηνπ 
ζεάηξνπ, ηνπ ρνξνχ, ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, πλεπκαηηθψλ αλζξψπσλ, 
εηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαη αζιεηηθψλ παξαγφλησλ ζε επίπεδν ζρνιείνπ, 

ηάμεο ή ηκήκαηνο. Δληάζζνληαη ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο, αζιεηηθέο, 
πνιηηηζηηθέο θαη πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα δξαζηεξηφηεηεο κε αθνξκή 

ηνλ ενξηαζκφ παγθφζκησλ εκεξψλ  ή ηελ επθαηξία εζληθψλ θαη 
ζξεζθεπηηθψλ γηνξηψλ. Ταπηφρξνλα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο 
καζεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε εμσζρνιηθνχο ρψξνπο, κε ηε 

δηνξγάλσζε ζρεηηθψλ δηδαθηηθψλ επηζθέςεσλ δηάξθεηαο κίαο ή 
πεξηζζφηεξσλ ζρνιηθψλ σξψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο 

ηνπ εηήζηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε επίπεδν ηάμεο θαη 
ζρνιηθήο κνλάδαο.  Δπίζεο, νη ζρνιηθέο εθδξνκέο πνπ νξγαλψλνληαη απφ 
ην ζρνιείν, ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ πνξεία ησλ καζεηψλ ζηελ 

απηνλνκία, ηελ απηελέξγεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ 
νινθιήξσζή ηνπο κέζα απφ ηελ ειεχζεξε δξαζηεξηφηεηα θαη ζην 

δεκηνπξγηθφ πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο  ηνπο. 

Γηα ηηο παξαπάλσ επηζθέςεηο θαη εθδξνκέο, νη καζεηέο νθείινπλ λα 

θαηαζέζνπλ ζρεηηθή δήισζε απνδνρήο ζπκκεηνρήο ππνγεγξακκέλε απφ 
ηνλ γνλέα, εθφζνλ απηφ δεηεζεί απφ ην Σρνιείν. 
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Δμθάνιζη Καθηηών – Καθηηική Πηολή 

Οη καζεηέο νθείινπλ λα θνξνχλ θαζεκεξηλά ηε καζεηηθή ζηνιή πνπ έρεη 
θαζηεξψζεη ην Σρνιείν (ζεξηλή ή ρεηκεξηλή).  Η εκθάληζε ησλ καζεηψλ 
νθείιεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ απιφηεηα θαη εππξέπεηα. Η απνθπγή 

επίδεημεο, εθδήηεζεο θαη πξφθιεζεο είλαη δείθηεο θνηλσληθήο αγσγήο θαη 
αξκφδεη ζηε καζεηηθή ηδηφηεηα.  

Γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαγξάθεηαη ην 
νλνκαηεπψλπκφ ηνπο ζε φια ηα πξνζσπηθά ηνπο αληηθείκελα. Σε πεξίπησζε 

πνπ θάπνηνο καζεηήο ράζεη πξνζσπηθά αληηθείκελα, πξέπεη λα ηα 
αλαδεηήζεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σρνιείνπ.  

Τα είδε πνπ δελ αλαθέξνπλ φλνκα θαη δελ έρνπλ αλαδεηεζεί κέρξη ην 
ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, αμηνπνηνχληαη γηα θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ Σρνιείνπ. 

Οη καζεηέο δελ πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο πνιχηηκα αληηθείκελα (π.ρ. 
θηλεηά ηειέθσλα, mp3 players, computers, θιπ) ή ρξήκαηα, πέξα απφ ηα 
απνιχησο αλαγθαία. 
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Κεηαθορά Καθηηών  

Η κεηαθνξά ησλ καζεηψλ γίλεηαη είηε κε ηα ζρνιηθά ιεσθνξεία είηε απφ 
ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο.  Η αζθαιήο θαη έγθαηξε κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ 
πξνο θαη απφ ην ζρνιείν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο απνηειεί 

ζηφρν ηνπ ζρνιείνπ.  

Τν AES δηαζέηεη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, νδεγνχο θαη ζπλνδνχο νη νπνίνη 
πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα ηελ αζθάιεηα ζηε ζρνιηθή κεηαθνξά. 
Η πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί  κε ηε ρξήζε λέαο 

ηερλνινγίαο (ειεθηξνληθή ραξηνγξάθεζε, ζπζηήκαηα πινήγεζεο θαη 
απνζηνιήο δεδνκέλσλ - ηερλνινγία GPS θαη SMS αληίζηνηρα) ζπλδξάκεη 

ζηελ πνηφηεηα ηεο ζρνιηθήο κεηαθνξάο. 

Μεηαθοπά με ζσολικά λευθοπεία 

Οη γνλείο πνπ επηζπκνχλ ηα παηδηά ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζρνιηθά 
ιεσθνξεία, νθείινπλ λα ζπκπιεξψλνπλ ηε «Γήισζε παξαιαβήο καζεηή 

απφ ζρνιηθφ ιεσθνξείν» πνπ ηνπο δίλεηαη ζηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο 
θαη αλαγξάθεηαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ παξαιακβάλεη ηνλ καζεηή.  

Γηα θάζε αιιαγή πξνζψπνπ ζηελ παξαιαβή ηνπ καζεηή πξέπεη ν γνλέαο λα 
ελεκεξψλεη ην Γξαθείν Κίλεζεο. Σε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ γνλέα θαηά 

ηελ παξάδνζε ηνπ καζεηή, ν καζεηήο επηζηξέθεη ζην ζρνιείν, απφ φπνπ 
ηνλ παξαιακβάλεη ν γνλέαο.  

Οη γνλείο πνπ επηζπκνχλ ην παηδί ηνπο λα επηζηξέθεη απφ ηε ζηάζε ηνπ 
ιεσθνξείνπ ζην ζπίηη κφλν ηνπ, ζα πξέπεη λα ην δειψζνπλ εγγξάθσο ζην 

Γξαθείν Κίλεζεο, αλαιακβάλνληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ επζχλε γηα ηε 
κεηάβαζε ησλ καζεηψλ απφ ηε ζηάζε ζην ζπίηη. 

Τα δξνκνιφγηα θαη νη ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο παξαιαβήο θαη παξάδνζεο 
ησλ καζεηψλ  νξηζηηθνπνηνχληαη θαη αλαθνηλψλνληαη ζηελ αξρή ηνπ 

δηδαθηηθνχ έηνπο θαη ηζρχνπλ κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ έηνο. Τν 
Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ησλ δξνκνινγίσλ ή ησλ 
ζηάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  ζρνιηθήο ρξνληάο, αλ απηφ θξηζεί 

απαξαίηεην.  

Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ δξνκνινγίσλ νη γνλείο ησλ καζεηψλ έρνπλ 
ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ επζχλε λα επηβηβάδνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιηθφ 
ιεσθνξείν θαη λα βξίζθνληαη έγθαηξα – ηνπιάρηζηνλ πέληε ιεπηά λσξίηεξα  

ζηελ θαζνξηζκέλε ζηάζε θαη ψξα. Ψο  εθ ηνχηνπ, ε ζπλέπεηα ζε 
θαζεκεξηλή βάζε απνηειεί δείγκα ζεβαζκνχ θαη δηεπθνιχλεη ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

Όηαλ ν καζεηήο απνπζηάδεη απφ ην ζρνιείν, ηα καζήκαηά ηνπ παξαδίδνληαη 

απφ ηε ζπλνδφ ζηνλ γνλέα ζην ζεκείν παξαιαβήο ηνπ καζεηή  ηελ 
πξνθαζνξηζκέλε ψξα. 

Γνλείο πνπ επηζπκνχλ έθηαθηε αιιαγή δξνκνινγίνπ πνπ αθνξά ζηελ 
παξαιαβή ή παξάδνζε ησλ καζεηψλ, νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ην 

Γξαθείν Κίλεζεο ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 13:00. Η αιιαγή κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηεζεί , κφλν αλ ππάξρεη θελή ζέζε ζην ζρνιηθφ ιεσθνξείν θαη 
εθφζνλ δελ ηξνπνπνηεί ην ήδε ππάξρνλ δξνκνιφγην.  

 

 



17 

 

Αζθάλεια και ζςμπεπιθοπά μαθηηών ζηο ζσολικό λευθοπείο 

Οη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ζρνιηθφ ιεσθνξείν νθείινπλ λα 
ζέβνληαη ηνπο θαλφλεο ρξήζεο ηνπ γηα ηνπο νπνίνπο ελεκεξψλνληαη ηφζν 

θαηά ηελ έλαξμε φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη λα 
επηδεηθλχνπλ απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο.  

Σπκπεξηθνξέο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαη 
ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε επγέλεηαο θαη ζεβαζκνχ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηε ζπκπιήξσζε απφ ηε ζπλνδφ ελφο εληχπνπ φπνπ 
θαηαγξάθεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ην 

ζρνιείν κε ζηφρν ηε ζηήξημε ηνπ καζεηή . 

Σπγθεθξηκέλα: 

 Μέζα ζην ιεσθνξείν νη καζεηέο δελ επηηξέπεηαη λα αιιάδνπλ 
κφλνη ηνπο ζέζεηο θαη πξέπεη λα θάζνληαη εθεί, φπνπ νξίδεη ε 

ζπλνδφο, θνξψληαο πάληα ηε δψλε αζθαιείαο. 

 Γηα ιφγνπο αζθαιείαο δελ επηηξέπεηαη κέζα ζην ιεσθνξείν ην 
θαγεηφ, ηα αλαςπθηηθά, ην λεξφ, νη ηζίριεο θαζψο επίζεο δελ 
επηηξέπεηαη νη καζεηέο λα έρνπλ ζηπιφ, κνιχβηα, παηρλίδηα θαη 

αηρκεξά αληηθείκελα εθηφο ηεο ζρνιηθήο ηνπο ζάθαο. 

Η ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ζην ζρνιηθφ απνηειεί πξνέθηαζε ηεο 
ζρνιηθήο ηνπο δσήο. Η ζπλνδφο θαη ν νδεγφο έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ 
αζθαιή κεηαθνξά ησλ καζεηψλ θαη γηα ηελ απνθπγή εληάζεσλ θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηνπ δξνκνινγίνπ. 

Μεηαθοπά από ηον γονέα 

Ο γνλέαο πνπ αλαιακβάλεη ν ίδηνο ηε κεηαθνξά ηνπ παηδηνχ ηνπ ζην 
ζρνιείν ππνγξάθεη ζρεηηθή δήισζε.  Σηελ πεξίπησζε απηή, νη γνλείο 

νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ έγθαηξε άθημή ηνπο ζην ζρνιείν, πξηλ ηελ 
έλαξμε ησλ καζεκάησλ. 

Σε πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο πξνζέιεπζεο καζεηή ζην ζρνιείν, ηφζν 
θαηά ηελ έλαξμε ηεο πξψηεο δηδαθηηθήο ψξαο ησλ καζεκάησλ φζν θαη 

θαηά ηηο ελδηάκεζεο ψξεο, ν καζεηήο παξαιακβάλεη απφ ηε Γξακκαηεία ηεο 
ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο ηε ζρεηηθή άδεηα εηζφδνπ γηα ηελ ηάμε. 

Απνρψξεζε ηνπ καζεηή απφ ην ζρνιείν πξηλ θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ 
δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ηεο ηάμεο γίλεηαη ζηνλ ρψξν ππνδνρήο ηνπ ζρνιείνπ 

κφλν κεηά απφ επηθνηλσλία κε ηνλ γνλέα ν νπνίνο ππνγξάθεη ζην 
αληίζηνηρν έληππν πνπ βξίζθεηαη ζηε Γξακκαηεία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.   
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Σρήζη Βιβλιοθήκης  

Η Σρνιηθή Βηβιηνζήθε  ιεηηνπξγεί σο πξνέθηαζε ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο, 
άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ππφινηπν ζρνιηθφ νξγαληζκφ, κε απνζηνιή 
ηελ εμππεξέηεζε θαη ππνζηήξημε  ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  
 

Σθνπφο είλαη  λα έξζεη  ην παηδί θνληά ζηε ινγνηερλία, αιιά θαη λα ην 
βνεζήζεη ζηελ ελεκέξσζή ηνπ πάλσ ζε ζέκαηα εηδηθά θαη εγθπθινπαηδηθά, 
δεκηνπξγψληαο κηα θνπιηνχξα θηιαλαγλσζίαο. Η Βηβιηνζήθε ιεηηνπξγεί σο 

ζεκείν πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία πνπ αλαδεηεί ν καζεηήο θαη ζαλ 
εξγαζηήξη άζθεζεο ζηελ θξηηηθή ζθέςε πνπ απαηηεί ε ζχγρξνλε θνηλσλία. 

Καζψο ε εθπαηδεπηηθή απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ επηβάιιεη ηελ απξφζθνπηε 
θαη ειεχζεξε αλαδήηεζε ηεο γλψζεο απφ ηνλ καζεηή, ε Βηβιηνζήθε 

απνηειεί κέζν θαη αθξνγσληαίν ιίζν απηήο ηεο δηαδηθαζίαο.  
 
Τν πξνζσπηθφ ηεο βηβιηνζήθεο είλαη εμεηδηθεπκέλν πξνάγνληαο ζε επίπεδν 

πξνζσπηθφ θαη ζπιινγηθφ ηελ απηνλνµία θαη ηελ απνηειεζµαηηθφηεηα ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο. 

 
Οη επηζθέςεηο ζηε Βηβιηνζήθε πξαγκαηνπνηνχληαη α) ζε επίπεδν ηάμεο θαη 

β) ζε αηνκηθφ επίπεδν.  Οη καζεηέο νθείινπλ λα ζέβνληαη θαη λα 

αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο ρξήζεο ηεο βηβιηνζήθεο. 

Κανόνερ Φπήζηρ Βιβλιοθήκηρ 

 Eηζέξρνληαη ζηε βηβιηνζήθε ρσξίο ηξφθηκα θαη πνηά. 

 H είζνδφο ηνπο ζηνλ ρψξν γίλεηαη κε ήξεκν ηξφπν. Όζε ψξα 
βξίζθνληαη κέζα ζηνλ ρψξν ηεξνχλ ηελ εζπρία. 

 Aλαδεηνχλ ην πιηθφ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ζηα ξάθηα ηεο βηβιηνζήθεο, 
θαζψο ε πξφζβαζή ηνπο ζηε ζπιινγή ηεο βηβιηνζήθεο είλαη 

ειεχζεξε.  

 Zεηνχλ ηε βνήζεηα ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ, αλ ςάρλνπλ έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηίηιν θαη δελ ηνλ βξίζθνπλ.  

 Αθνινπζνχλ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζηνλ δαλεηζκφ. Ο θαζέλαο 

δαλείδεηαη κφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη νθείιεη λα επηζηξέςεη ην 
βηβιίν εληφο 14 εκεξψλ. 

 Τν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ηεο ζπιινγήο (ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο θ.α.) 
δελ πξνβιέπεηαη λα δαλείδεηαη, παξά επηηξέπεηαη ε επηηφπηα ρξήζε.   

 Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηα βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ  ή πνπ έρνπλ 
δαλεηζηεί. Υπνγξακκίζεηο ή ζεκεηψζεηο ζηα βηβιία δελ επηηξέπνληαη. 

 Αληηθαζηζηνχλ βηβιίν, ην νπνίν ράζεθε ή θαηαζηξάθεθε ελψ 
βξηζθφηαλ ζηελ θαηνρή ηνπο. 

 Αθήλνπλ κε ηάμε ζε ρψξν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ 
βηβιηνζεθνλφκν ηα βηβιία πνπ επηζηξέθνπλ, ρσξίο λα ηα 
αλαηνπνζεηνχλ κφλνη ηνπο ζηα ξάθηα. 

 Παξαδίδνπλ απηνπξνζψπσο ζηνλ βηβιηνζεθνλφκν ην βηβιίν πνπ 
έρνπλ δαλεηζηεί, γηα λα έρνπλ ην δηθαίσκα άιινπ δαλεηζκνχ.  
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 Σέβνληαη ηνλ εμνπιηζκφ, ηνλ ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο θαη φινπο ηνπο 

παξαπάλσ φξνπο γηα λα δηαηεξνχλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κέιε ηεο 
βηβιηνζήθεο. 

 

Xρήζη Δργαζηηρίφν Ρετνολογιών ηης 

Ξληροθορίας και ηφν Δπικοινφνιών (Ρ.Ξ.Δ.)  

 
Οη καζεηέο είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, φζνλ 

αθνξά ζηε ζσζηή ρξήζε, ηελ αξηηφηεηα θαη ηελ θαζαξηφηεηα. Οθείινπλ: 
 

 λα εηζέξρνληαη ζηνλ ρψξν ρσξίο θαγψζηκα θαη πνηά 

 λα θάζνληαη ζηηο ζέζεηο πνπ ηνπο έρνπλ νξηζηεί ρσξίο λα 
κεηαθηλνχληαη ζε άιιεο ζέζεηο εξγαζίαο 

 λα ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ηνπο ππνινγηζηέο θαη λα πξνβαίλνπλ ζε 
νπνηαδήπνηε ξχζκηζε κφλν κεηά απφ νδεγία ηνπ ππεχζπλνπ 
εθπαηδεπηηθνχ 

 λα ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ηνλ εμνπιηζκφ, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηε 
ζέζε εξγαζίαο ηνπο θαη ρσξίο λα κεηαθηλνχλ ή λα κεηαθέξνπλ ην 

πιηθφ απηφ εληφο ή εθηφο ηνπ εξγαζηεξίνπ 
 λα ρξεζηκνπνηνχλ κφλν εθείλα ηα κέζα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

 λα κελ αλαθαινχλ ινγηζκηθφ απφ ην δηαδίθηπν, νχηε λα θάλνπλ 
ρξήζε ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, εθηφο θη αλ απηά απνηεινχλ 

πηζηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ 
ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ 

 λα κελ ρξεζηκνπνηνχλ εθαξκνγέο νη νπνίεο αλαδεηνχλ πεηξαηηθφ 
ινγηζκηθφ ζε νκφηηκα δίθηπα δηακνηξαζκνχ αξρείσλ  

 λα κελ γξάθνπλ επί ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ ζξαλίσλ 

 λα κελ πξνθαινχλ ζφξπβν  πνπ δπζρεξαίλεη ηελ εξγαζία ησλ άιισλ 
ρξεζηψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ 

 λα κεηαρεηξίδνληαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο πνπ ηνπο παξέρεηαη απφ 
ην Σρνιείν γηα κία ζεηξά ππεξεζηψλ (e-mail, Moodle, Domain θιπ) 
σο απφξξεην θαη απζηεξά πξνζσπηθφ.  

 Οη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ iPads είλαη ππνρξεσκέλνη λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ Μαζεηηθφ Οδεγφ Φξήζεο ηνπ iPad.  

 
Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ειέγρνπ ησλ πεξηνρψλ ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ 
έλαο καζεηήο έρεη επηζθεθηεί ή ησλ κελπκάησλ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ. 
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Σρήζη Δργαζηηρίφν Φσζικών Δπιζηημών 

Τν εξγαζηήξην είλαη ρψξνο ππεχζπλεο εξγαζίαο. Γηα ηελ νµαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ νη καζεηέο νθείινπλ λα ηεξνχλ ηνπο παξαθάησ θαλφλεο: 

 λα εηζέξρνληαη ζην εξγαζηήξην κφλν ζπλνδεπφκελνη απφ ηνλ 

ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ 

 λα εηζέξρνληαη ζηνλ ρψξν ρσξίο θαγψζηκα θαη πνηά  

 λα γλσξίδνπλ θαη ηεξνχλ ζην εξγαζηήξην ηνπο θαλφλεο θαη ηηο 

νδεγίεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 

 λα θάζνληαη ζηηο ζέζεηο πνπ ηνπο έρνπλ νξηζηεί, ρσξίο λα 

κεηαθηλνχληαη ζε άιιεο ζέζεηο εξγαζίαο 

 λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (γπαιηά 

πξνζηαζίαο, πνδηέο, γάληηα) φηαλ ηνπο ππνδεηθλχεηαη 

 λα δηαηεξνχλ ηνλ ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ θαζαξφ θαη ζηεγλφ.   
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ΔΛΗΠΣΠΖ ΘΔΡΗΘΝ ΘΙΗΚΑΡΝΠ ΘΑΗ 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΕΖΡΖΚΑΡΥΛ ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑΠ  

Η δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη 
καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είλαη ε πξψηηζηε θξνληίδα ηνπ ζρνιείνπ, έηζη ψζηε λα 
απνηξέπνληαη νη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη λα πξνιακβάλνληαη 
θαηλφκελα ζπγθξνχζεσλ.   

Δπηζπκία φισλ είλαη νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ην αίζζεκα ηνπ δηθαίνπ θαη 
λα θαηαθηήζνπλ ηηο αξεηέο ηεο απηνπεηζαξρίαο, ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο 

επγέλεηαο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ζπλέπεηεο πνπ θξίλνληαη παηδαγσγηθά 
θαηάιιειεο ζε θάζε πεξίπησζε. 

Κπξίαξρε ζέζε ζε απηφ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο. Οη βαζηθέο αξρέο 
αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 Σηξαηεγηθέο παξέκβαζεο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί έλα πιαίζην 

θαζνδήγεζεο θαη αζθάιεηαο. 

 Θεηηθή ελίζρπζε, σο ηξφπνο ζηήξημεο ειέγρνπ ηνπ καζεηή πνπ δελ 

κπνξεί κφλνο ηνπ λα δηαρεηξηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ. 

 Δπηθνηλσλία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ζπλαδέιθνπο θαη εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην κε 
ηνλ Σρνιηθφ Χπρνιφγν, κε ζθνπφ ηελ αλεχξεζε ιχζεσλ πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή ζην ζρνιηθφ 
πεξηβάιινλ. 

 Δλεκέξσζε ηνπ γνλέα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα 
ππάξμεη ζπλεξγαζία ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο γηα ηελ απφ θνηλνχ 

αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο.  Δθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην, 
πξαγκαηνπνηείηαη ζπλάληεζε ηνπ γνλέα κε ηνλ Γηεπζπληή, ηνλ 
εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ Σρνιηθφ Χπρνιφγν. 

Η ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ θαζνδήγεζεο ηεο ηάμεο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ απνηεινχλ ηα βαζηθά κέζα ελίζρπζεο ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη  
πξφιεςεο ησλ δεηεκάησλ ζπκπεξηθνξάο.  Τα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 
πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρνιείν, αληηκεησπίδνληαη  κε ζπλέπεηα 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηδηαηηεξφηεηα θάζε πεξηζηαηηθνχ, αιιά πάληα 
δηαρσξίδνληαο ηελ πξάμε απφ ην ίδην ην παηδί.  
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ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ 

Σην AES ιεηηνπξγεί Υπεξεζία Μαζεζηαθήο Υπνζηήξημεο γηα ηα µέιε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπο γνλείο. 

Η ζπληνλίζηξηα ηεο καζεζηαθήο ππνζηήξημεο έρεη ηηο παξαθάησ 

αξκνδηφηεηεο:  

 Δλεκεξψλεη, επαηζζεηνπνηεί θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ησλ παηδηψλ κε δπζθνιίεο 

κάζεζεο.  

 

 Φξνληίδεη γηα ηελ αθχπληζε θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ δπζθνιίεο κάζεζεο δηεμάγνληαο επηκνξθσηηθέο 

ζπλαληήζεηο. 

 

 Υπνζηεξίδεη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ παξνρή θαηάιιειεο 

θαη απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηελ αληίζηνηρε αμηνιφγεζε. 

 

 Αμηνινγεί ην καζεζηαθφ δπλακηθφ παηδηψλ πνπ βξίζθνληαη 

αληηκέησπα κε ηε ζρνιηθή απνηπρία ή/θαη παξνπζηάδνπλ ελδείμεηο 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ κε ζηαζκηζκέλα θαη άηππα κέζα.  

 

 Σπλεξγάδεηαη θαηά πεξίπησζε κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θάζε παηδηνχ, 

ππνζηεξίδνληάο ηελ ζε κηα πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηεο κέγηζηεο 

πξνφδνπ ηνπ παηδηνχ κέζα ζε έλα θιίκα αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο. Γηα 

ηνλ ίδην ζθνπφ, επηθνηλσλεί θαηά πεξίπησζε κε ηνπο εηδηθνχο, νη 

νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ην παηδί εμσζρνιηθά. 

 

 Σπλεξγάδεηαη κε ηα ΚΔ.Γ.Γ.Υ. θαη ηα δεκφζηα αλαγλσξηζκέλα 

ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα γηα ηελ παξαπνκπή θαη ηνλ επαλέιεγρν 

θάζε παηδηνχ. Τεξεί αηνκηθφ αξρείν καζεηή πνπ πεξηιακβάλεη 

δηαγλψζεηο, γλσκαηεχζεηο, εθηηκήζεηο, θάθειν πιηθνχ θαη 

εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, φπνπ απηά ππάξρνπλ1.  

 

 Σε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε θαη ηε Γηνίθεζε πξνάγεη ην ζεβαζκφ 

ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη θξνληίδεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ 

εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ  ζρνιείνπ.  

 

Η επηθνηλσλία κε ηελ Υπεχζπλε Μαζεζηαθήο Υπνζηήξημεο γίλεηαη κέζσ ηεο 

Γξακκαηείαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

                                                           

1 Δθφζνλ έρεη γίλεη δηάγλσζε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπ 

καζεηή ζην Σρνιείν ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, νη γνλείο ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψζνπλ ηνλ Γηεπζπληή θαη λα θαηαζέζνπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο καζεζηαθήο δπζθνιίαο. Η γλσκάηεπζε ζα πξέπεη λα 

πξνέξρεηαη απφ Γεκφζην Γηαγλσζηηθφ Κέληξν θαη λα πξνζδηνξίδεη ην είδνο ηεο 

καζεζηαθήο δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδεη ν καζεηήο.  
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ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΔΠ ΠΛΑΛΡΖΠΔΗΠ - ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ  

Η ακνηβαία θαη γλήζηα επηθνηλσλία βαζίδεηαη ζηνλ αιιεινζεβαζκφ, ηελ 

εκπηζηνζχλε,  ηελ θαηαλφεζε, ηελ επαηζζεζία θαη ηελ εηιηθξίλεηα.  

Τν Σρνιείν, κε γλψκνλα απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ζεσξεί ηελ 

επνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο σο ηνλ 

αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη ηελ 

απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ.  

Αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ζρνιείνπ 

θαη νηθνγέλεηαο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηαθηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ,  θαηά ηε δηάξθεηα πξσηλψλ ή απνγεπκαηηλψλ 

ζπλαληήζεσλ: 

• Δνημερφηικές ζσγκενηρώζεις γονέφν 

Σηελ αξρή θάζε ζρνιηθνχ έηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζπλάληεζε γνλέσλ - 

δαζθάισλ ζε επίπεδν ηάμεο θαηά ηελ νπνία νη γνλείο ελεκεξψλνληαη γηα ηε 

δηδαθηηθή πξάμε, ηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο θαη γηα ζέκαηα ζπλαθή κε  ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

• Δβδομαδιαίες ζσνανηήζεις γονέφν - δαζκάλφν 

Γνλείο θαη δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζπλαληψληαη ζε θαζνξηζκέλεο εκέξεο θαη 

ψξεο ζηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο, ζχκθσλα κε πξφγξακκα πνπ 

θαηαξηίδεηαη ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο. Τν πξφγξακκα 

γλσζηνπνηείηαη ζηνπο γνλείο θαη ζχκθσλα κε απηφ αθνινπζεί επηθνηλσλία 

κε ηε Γξακκαηεία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλάληεζεο. 

• Δπίδοζη Γεληίφν Ξροόδοσ 

Σην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ πξαγκαηνπνηείηαη ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε 

ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαηά ηηο νπνίεο γίλεηαη παξάδνζε 

δειηίσλ πξνφδνπ ησλ καζεηψλ θαη αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα ηελ πξφνδν 

θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

• Διδική ενημέρφζη γονέφν 

Σε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, κε πξσηνβνπιία ηνπ Σρνιείνπ , πξαγκαηνπνηνχληαη 

εηδηθέο έθηαθηεο ζπλαληήζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο, κε ζθνπφ ηελ 

ελεκέξσζε ζε εηδηθά παηδαγσγηθά ζέκαηα.  

• Ζλεκηρονική και ένησπη ενημέρφζη 

Τν Σρνιείν επηθνηλσλεί ζε ηαθηηθή βάζε κε ηνπο γνλείο κε επηζηνιέο, 

ηειεθσληθά θαη ειεθηξνληθά γηα εθπαηδεπηηθά, δηνηθεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά 

ζέκαηα. 
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ΗΑΡΟΗΘΖ ΦΟΝΛΡΗΓΑ ΘΑΗ ΘΑΙΤΖ ΚΑΘΖΡΥΛ 

Σην Σρνιείν ππάξρεη ηαηξείν κε λνζειεχηξηα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη 
πξψηεο βνήζεηεο ζηνπο καζεηέο.  
 

 Αλ έλαο καζεηήο ληψζεη αδηαζεζία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, 
γηα λα επηζθεθζεί ην ηαηξείν πξέπεη λα δεηήζεη άδεηα απφ ηνλ 

δάζθαιν πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηάμε.  
 

 Σε πεξίπησζε πνπ ε λνζειεχηξηα θξίλεη φηη ν καζεηήο πξέπεη λα 

απνρσξήζεη γηα ην ζπίηη ηνπ, ελεκεξψλεηαη ν Γηεπζπληήο ηνπ 
Σρνιείνπ πνπ, ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο γνλείο ηνπ καζεηή, δίλεη ηε 

ζρεηηθή άδεηα.  
 

 Αλ ππάξρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο ή ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 
ελδέρεηαη λα απαηηνχλ εηδηθή κεηαρείξηζε ή παξαθνινχζεζε ή 
ηαηξηθή θξνληίδα, πξέπεη λα αλαθέξνληαη απφ ηνπο γνλείο ζηνπο 

Γηεπζπληέο ησλ Σρνιείσλ. 
 

Οη καζεηέο θαιχπηνληαη απφ νκαδηθή αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο θαηά 
αηπρήκαηνο ή ηξαπκαηηζκνχ, εθφζνλ ην πεξηζηαηηθφ ζπκβεί θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζην Σρνιείν. 
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ΠΙΙΝΓΝΠ ΓΝΛΔΥΛ ΘΑΗ ΘΖΓΔΚΝΛΥΛ 

Τν Σρνιείν ρξεηάδεηαη θαη επηδηψθεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Σπιιφγνπ Γνλέσλ 
θαη Κεδεκφλσλ γηα ηελ πξναγσγή ηνπ ζρνιηθνχ έξγνπ.  Ο Σχιινγνο 

Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ απνηειεί ηε ζπιινγηθή έθθξαζε ηεο άπνςεο ησλ 
Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ.  Τν εθιεγκέλν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 

ηνπ Σπιιφγνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηε Γηεχζπλζε θαη ηε Γηνίθεζε ηνπ Σρνιείνπ 
ζεβφκελν πιήξσο ηνλ Καλνληζκφ θαη ηηο αξρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ 
θηινζνθίαο.  Γηα ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σπιιφγνπ ηζρχνπλ φια 

φζα πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηε Γεληθή Σπλέιεπζε.  
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ΑΞΝΓΝΣΖ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ 

Ο παξψλ εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ζπληάρζεθε κε ζηφρν λα ξπζκίζεη ηηο 
ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο δσήο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηάμε 

θαη ε νκαιφηεηα, λα δηεπθνιχλεηαη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη λα εληζρχεηαη 
ε παξερφκελε εθπαίδεπζε. Γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ απαηηείηαη ε 

ζπλαίλεζε φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ε απφ κέξνπο 
ηνπο ζπλεηδεηή απνδνρή ησλ θαλφλσλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ε πξφζπκε 
βνχιεζε λα ηνπο ηεξήζνπλ.  

Πξνυπφζεζε γηα ηελ εγγξαθή καζεηή ζην AES είλαη ε έγγξαθε δήισζε 
απφ ηνπο γνλείο φηη γλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη φζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ. 

Τν Σρνιείν δηαηεξεί νπνηεδήπνηε ην δηθαίσκα λα ζπκπιεξψζεη ή λα 
ηξνπνπνηήζεη άξζξα θαη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ, εθφζνλ ην θξίλεη 

επηβεβιεκέλν ή ζθφπηκν. Γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην πεξηερφκελν ηνπ 
Καλνληζκνχ κεηά ηελ αξρηθή ηνπ έγθξηζε, ε Γηνίθεζε ηνπ Σρνιείνπ έρεη 

ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη έγθαηξα φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο 
θνηλφηεηαο. 

Ο θαλνληζκφο αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Αλαηφιηα, ψζηε λα είλαη αλά 

πάζα ζηηγκή δηαζέζηκνο ζε φινπο. 

Αληίγξαθν ηνπ παξαπάλσ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο έρεη 

θνηλνπνηεζεί ζηε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Θεζζαινλίθεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


